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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

25 มกราคม 2555 
ปรัชญา 
 
 พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไดกลาวถึงการศึกษาไววา "การศึกษาจะนําไปสู
การสรางความเขมแข็งของประชาชน ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรู คือทุนที่มีพลังใน
การตอสูกับความยากจน" "ตองมุงการกระจายประโยชนอยางเทาเทียม และตองมอง
ประชาชนที่ลําบากเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน"  “การศึกษาคือกุญแจ
สําคัญ เปนจุดเริ่มตนที่จําเปนในการทําใหความยากจนกลายเปนอดีต” 
 รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะดูแลพี่นองประชาชนเหมือนคนในครอบครัว เราจะไม
ทํารายประชาชน เราจะไมโกงเงินประชาชน ในดานการศึกษา เรา "ยึดนักเรียนเปน
ศูนยกลาง" เราดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลานของเรา เราดูแลครูบาอาจารย
เหมือนญาติพี่นองเรา  
 ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ จะดูแลประชาชนประหนึ่งญาติในครอบครัว 
จะตองไมมีคอรรัปช่ัน ไมโกงนักเรียน ไมบังคับขูเข็ญครูบาอาจารย ตองไมเกณฑครูและ
นักเรียนไปตอนรับผูใหญโดยไมจําเปน ตองไมปลอยใหยาเสพติดแพรกระจายในหมู
ลูกหลานของเรา 
 เราตองลดกฎระเบียบและงานนอกเหนือการเรียนการสอนของครู เราตองขจัด
การเรียกรองเงินทองจากครูตอนยายตําแหนง ตอนยายคืนถิ่นที่อยู กฎเกณฑการประเมิน
ครูในกรณีตางๆ ตองชัดเจน ลดการใชดุลพินิจลง เราตองลดการชักจูงใหครูเปนหนี้เปน
สินลนพนตัว   
 ในการพัฒนาการศึกษา รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนนปรัชญา “ความเทาเทียม” 
และการนํา “เทคโนโลยี” มาใช เราจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ที่มีคุณภาพสําหรับ
เยาวชนทุกคนทุกพื้นที่" เราจะจัดการอุดมศึกษาโดย “ปนนักศึกษาไทยใหเปนมือ
อาชีพ”  
  
นโยบาย 
 
1. "จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน" คําวา เยาวชน คือเด็กตั้งแตอนุบาล 
จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เยาวชนตองไดรับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันทุกแหงไม
วาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะเปนโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบ          
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองเปนแรงงานที่มีคุณภาพ รัฐบาลประกันรายได 300 บาทตอคน
ตอวัน 
 
2. “ปนนักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ” คําวา นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ
สูงกวามัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแลวตองเปนมืออาชีพ พรอมกับรัฐบาล
ประกันรายไดปริญญาตรี 15,000 บาท ตอเดือน โดยกําหนดเปาหมายใหนักเรียนและ
นักศึกษา เติบโตเปนพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมท่ีวางอยูบนฐานความรู 
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การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ดาน 
 
1) โอกาสในการเขาถึงทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสามารถไดรับการศึกษา
อยางเทาเทียม เน่ืองจากความเปนเลิศมักอยูในเมือง แตนักเรียนสวนใหญอยูในชนบท
และมีฐานะยากจน รัฐบาลจึงมีโครงการ เชน 
          - โครงการ One Tablet per Child เด็กไทยฉลาดตองมี Tablet PC ถือไป
โรงเรียน จะดําเนินการแจก Tablet PC ใหเด็กช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปโรงเรียน ใหมี
สัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) ฟรี ในที่สาธารณะ 
          - สรางหองการเรียนรู ในพื้นที่ตางๆ โดยมีครูมาเปดสอนพิเศษ (โดยใหรัฐจาย
คาจางให) แกนักเรียนประถมศึกษา โดยติดตั้งซอฟแวรการศึกษาและ e-Book ซึ่งจะมา
แทนหนังสือเรียนตามปกติ ทําใหเกิด e-Learning เพื่อสราง Knowledge-based 
Society 
          - โครงการ e-Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาที่จะพลิกโฉมโรงเรียนให
เปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตและสงเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใชระบบ
การศึกษาที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง 
          - โครงการโรงเรียนประถมศกึษาและมัธยมศึกษาในฝนสูอุดมศึกษาชั้นยอด ใหมี
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ที่สามารถจัดจางคุณครูใหญและครูที่มี
ความสามารถเปนเลิศ สามารถอํานวยความสะดวกแกนักเรียน เชน หอพัก รถโรงเรียน 
จักรยาน ฯลฯ  
          - โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แกไขปญหา
หน้ีสินครู โดยลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส  ดวยการอบรมคุณธรรม ทําบัญชี
ครัวเรือน ปรับโครงสรางหนี้ นําหนี้นอกระบบมาเปนหนี้ในระบบ และเพิ่มรายไดพิเศษให
เพียงพอ และขยายโอกาสใหมๆ 
         - โครงการศูนยการศึกษานานาชาติ 
         - หน่ึงโรงเรียนหนึ่งพยาบาล เพื่อดูแลเด็กๆ และสามารถสอนหนังสือไดดวย 
         - โรงเรียนตัวอยางในทุกอําเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหเปนเลิศ โดยใช
การติดตอสื่อสารดวยวิทยาการที่ทันสมัย  
 
2) โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน นักเรียนสามารถเขาเรียนไดโดยที่ผูปกครองและ
นักเรียนไมตองมีความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เชน 
         - Smart Card เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         - โครงการเรียนกอนผอนทีหลัง สงคืนเมื่อมีรายได (Income Contingency 
Loan Program) 
         - ทุนการศึกษาสานฝนนักเรียนไทยไปเรียนตางประเทศ (โครงการหนึ่งอําเภอ 
หน่ึงทุน) 
        - กองทุนตั้งตัวได ประชาชนชาวไทยจะตองตั้งตัวไดอยางมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้ง
ตัวมักไมรูวาจะตั้งตัวอยางไร แตคนที่จะตั้งตัวมักไมมีทรัพยสินติดตัว การที่จะทําใหตั้ง
ตัวไดก็คือ ตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ตั้งกรรมการ มาควบคุม 
ประกอบดวยอาจารย ศิษยเกา ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน 
เราใชแนวคิดน้ี เพราะที่มหาวิทยาลัย ประกอบดวยนักศึกษาที่กําลังจะจบ องคความรูอยู
ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเปนนักธุรกิจที่มีฐานความรูไดเปรียบกวา จึงสราง
ผูประกอบการไดมากกวา  
 
 3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตไดในโลกที่เปน
จริงการเรียนรูบนการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 
      - สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมีความสําคัญมากขึ้น มีความรูทางปฏิบัติอยางแทจริง  
เปนมืออาชีพ 
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      - ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ตั้งเปาหมายใหมีเพียงพอ เพื่อใหบริการ
ทุกชุมชน เปนโครงการที่ใชประโยชนจากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อใหบริการ
ซอมราคาประหยัดแกประชาชนในชุมชน 
       - โครงการอัจฉริยะสรางได ใหนักเรียนคนหาความถนัดของตนเอง ในทุกๆ สาขา 
       - โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนใหเยาวชนไดมีความสามารถที่จะ
เขารวมแขงขัน เพื่อความเปนเลิศทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ตองอยูในบรรยากาศของเจาของภาษาใหมากที่สุด วิชาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร จะตองสรางพื้นฐานใหแข็งแกรง 
       - ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการทองจํา ใชการเรียนรู เน้ือหาวิชาที่เด็กสามารถเรียนรู
ไดเหมือนกัน เชน ผาน Video Link รวมถึงมีการวัดผลที่มีมาตรฐานทันสมัย 
       - คนไทยที่อายุ 25 ปขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ได 
สามารถเรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อใหทันโลก และทันลูกหลาน 
       - สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษา คนหาตัวเองใหรูวาเกงดานไหน 
สงเสริมอาชีวศึกษา ใหมีความสําคัญมากขึ้น มีความรูทางปฏิบัติอยางแทจริง เปนมืออาชีพ 
จากนั้นเปดใหประชาชนไปพัฒนาเพิ่มเติมทักษะดานตางๆ ตามที่ตองการตามความถนัด 
เรียนกอนผอนทีหลัง หลังจากทํางานแลวคอยผอนใช 
       - จัดศูนยฝกอบรม จะจัดศูนยฝกในอาชีวศึกษา ใหประชาชนเขาไปเรียนรูเรื่องที่สนใจ 
พัฒนาทักษะใหคนไทยเปนผูชํานาญในสาขาตางๆ ใชระบบเรียนกอน ผอนทีหลัง 
        
4) โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใชหองสมุด 
พิพิธภัณฑ แกลเลอรี่ ศูนยวัฒนธรรมตางๆ)  
       - โครงการ Internet ตําบล และ Internet หมูบาน (ศูนยการเรียนรูชุมชน) เพื่อ
เปดโอกาสใหประชาชนคนหาความถนัดของตนเอง เรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา เพื่อการตอ
ยอดในสิ่งที่ตองการทํา และสําหรับผูที่ตองการเปลี่ยนวิชาชีพ 
       - สถานที่รวมกลุมอยางสรางสรรคแกเด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอรใหใช            
มีวายฟาย (Wi-Fi) ใหมีครูที่จะสอนการบาน 
 
 
  
 

-------------------- 
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อนาคตประเทศไทยที่ใฝฝน 
 

ศาสตราจารย ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

25 มกราคม 2555 
 

 ผมมีความใฝฝนเสมอที่ตองการใหสังคมไทยไดใหโอกาสคนยากคนจนชนสวนใหญ
ของชาติ มีงานที่สุจริตทําทุกๆ คน มีรายไดตามกําลังสติปญญาและความรู มีโอกาส
พัฒนาอาชีพการงานไดตามความฝน สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากร ที่ดิน เงินทุน 
การศึกษา เทคโนโลยี ไดมากเพียงพอ สามารถขายสินคาที่ผลิตไดในตลาดที่แขงขัน
เทาเทียมกัน โดยปราศจากอิทธิพลและการผูกขาด  
 

คนไทยทุกครอบครัวมีรายได มีฐานะ มีเงินมีทองมากเพียงพอ ที่จะสามารถ
สงเสริมใหลูกหลานไดเรียนหนังสือ เรียนเทคโนโลยี ไดมากกวาสมัยกอนๆ ทําใหเด็กๆ 
และเยาวชนของเรามีความฝน มีจินตนาการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวดสําหรับชนชาติ
ที่ตองการมีอนาคตมีความเจริญรุงเรือง  

 
ผมตองการเห็นประเทศไทยไดดูแลผูที่มีความทุกขยาก มีระบบรักษาพยาบาล  

ผูเจ็บไขไดปวยโดยเฉพาะคนยากคนจนโดยรัฐเปนผูรับผิดชอบ คนทุพพลภาพไดรับการดูแล 
มีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ มีโอกาสในการทํางานเทาเทียมกับคนโดยทั่วไป 

 
คนไทยทุกคนไมวายากดีมีจน มีความเสมอภาค มีสิทธิเสรีภาพ สามารถใช

วิจารณญาณในการรับรูขอมูลขาวสารไดทั่วโลก ในวิทยาการดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง คนไทยทั้งประเทศจะไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาชาติบานเมืองไดอยางกวางขวาง ขจัดระบบความคิดแบบแคบๆ มาบังคับใหคนไทย
อยูในกรอบเดิมๆ ประเทศไทยจะไดพัฒนาในทุกๆ ดาน เทาเทียมกับนานาอารยะประเทศ  

 
 ผมอยากเห็นระบบกฎหมายและสังคมไทยตั้งอยูบนความยุติธรรม เอื้ออาทรตอกัน 
ไมหาเรื่องใสรายปายสีกันดวยเรื่องไมเปนธรรม ไมเขนฆากันดวยเรื่องไรสาระ  เพื่อให
ประชาชนในประเทศไทยของเราทุกคน มีความสุขเฉกเชนกับผูคนในประเทศเจริญแลว  
 
 การปกครองประเทศไทยตองหลุดพนจากอํานาจและอิทธิพลของแนวคิดแบบ
ศักดินา กลุมฉวยโอกาส กลุมอันธพาล กลุมซื้อสิทธิ์ขายเสียง ที่มีความคิดอยูในระบบ
เกาๆ เต็มไปดวยการอุปถัมภ อิทธิพล และการฉอราษฎรบังหลวง 
 

ผมตองการเห็นประเทศไทย มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 
โดยประชาชน เพื่อประชาชน อยางแทจริง ประชาชนทุกคนมีหน่ึงเสียงเทาเทียมกัน จะทําให
คนสวนใหญของชาติหลุดพนจากความยากจน มีความฉลาดหลักแหลมมีสติปญญา 
ประเทศไทยจะไดกาวหนา เจริญรุงเรือง อยูดีมีสุข อยางแทจริง     

 
 

------------------- 


